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Geachte leden,

Op 16 juni vindt de Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats. Ook net als vorig jaar via
digitale weg. Een lid van ons college zal digitaal aanwezig zÍjn en onze stem laten horen via de
digitale inbreng.
We weten dat u het op prijs stelt van te voren geïnformeerd te worden over de onderwerpen
en het collegestandpunt daarover. Daarom informeren we u met deze brief daarover. Mocht u
van mening zijn dat Waalre een ander advies uit moet brengen dan ontvangen wij graag zo
spoedig mogelijk uw reactie met motivatíe. Dit in verband met de reactietermijn.
Hieronder hebben wij de onderwerpen met ons advies daarbij voor u op een rij gezet.
De agenda en alle bijlagen vindt u op de pagina Agenda en stukken ALV 1"6 juni2021. op VNG.nl

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/a lv-iaarconsres-enbestuurdersdag
1. Opening
2. Benoeming van de notulencommissie ALV 15

iuni2O2l

Geen opmerkingen
3. Vaststelling notulen Buitengewone AIV 12 februari 2021

Akkoord
4. Mededelingen
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5. VNG Jaarverslag 2020
a. Bestuurlijk Jaarverslag

Advies: voor kennisgeving aannemen bestuurlijk verslag.
b. Financieel Jaarverslag
Advies: lnstemmen met jaarverslag 2020 en decharge verlenen
6. Kadernota VNG 2O22 en contributievoorstel 2022
a. Kadernota VNG 2022
Advies: instemmen met de Kadernota VNG 2022
b. Contributievoorstel 2022

Advies: instemmen met contributievoorstel 2022
7. Kadernota GGU 2O22
a. Voorstellen voor looende activ

iten GGU en kadernota GGU 2022
L. Vaststelling van de kadernota GGU 2022
2. Opbouw van het Fonds GGU
3. Budgetneutrale omzetting van de financiering van structurele diensten
oorstellen voor n
4. Propositie Kwaliteit en rechtmatigheid zorg,via het Fonds GGU
5. Propositie Publieke gezondheid, via het Fonds GGU
6. Propositie Fysieke leefomgeving
T.Yraag om mandaat voor bestuur als uitsluitsel over compensatie vanuit het rijk voor
Propositie Fysieke leefomgeving langer op zich laat wachten
Advies: lnhoudelijk beoordelen of de voorstellen nodig zijn en zo ja instemmen met de
voorstellen zoals benoemd.
8. Stand van zaken lopende trajecten:
a. Uitvoering Klimaata kkoord

b. Herijking gemeentefonds:

c. Onderzoek jeugd
Voor kennisgeving aannemen

9.

Verantwoording VNG-bestuur over uitvoering moties eerdere ledenvergaderingen

Voor kennisgeving aannemen
10. VNG-inzet kabinetsformatie:
a. Stand van zaken VNG-inzet kabinetsformatie

Advies: instemmen met doorzetten van de aanpak zoals op 12 februari afgesproken
b. Motie Zoetermeer "Zonder geld geen gemeenten" (initiatief Raden in Verzet)
Advies: instemmen met voorstel om motie over te nemen
11. Landelijke coórdinatie begeleiding nieuwkomers met zintuigelijke beperking
Gemeenten hebben in de nieuwe Wet inburgering een belangrijke rol bij de begeleiding van
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nieuwkomers. Het bestuur vraagt de leden mandaat om de begeleiding van de kleine groep
nieuwkomers met een zintuigelijke beperking landelijk te coórdineren
Advies: akkoord met mandaat
12. lnvulling vacatures VNG-bestuur en -commissies
Advies: We steunen de kandidateringen.

Uit onze regio treedt Monique List uit Eindhoven toe tot de Commissie Ruimte, wonen en
mobiliteit.
13. Wat verder ter tafel komt en rondvraag (inclusief moties die niet bij eerdere agendapunten

zijn behandeld).
lngekomen Moties
ln het onderstaande overzicht van ingediende moties met preadviezen volgen wij de volgorde
op de ALV-agenda:
Agendapunt 8a. Stand van zaken uitvoering Klimaatakkoord
o Motie Velsen e.a. "Nu als één overheid aan de slag met ruimteliike inpassing
energietransitie in de ondergrond"
Preodvies: overnemen.

Agendapunt 9. Verantwoording over uitvoering moties uit eerdere ledenvergaderingen (hrer
behondelen we ook de nieuwe moties die niet onder een ander ogendopunt vollenl
Motie Boxmeer e.a.: "Bezwaarschriften WOZ via no-cure-no-pav kosten de gemeenten

o

veeltiid en seld!"

o
.
.
.
.

Preadvies: overnemen.

Motie Hilversum: "Stoo met sturen aan de achterkant".
Preodvies: overnemen.

Motie Gooise Meren en Blaricum: "Stel circulariteit centraal. niet de inzameling van
PMDI"
Preadvies: ontraden.

Motie Wierden en Losser namens regio Twente: motie "Voorkomen massale afkeur
van verpakkingsmateríaal".
Preadvies: oonhouden.

Motie Moerdiik: "Betrouwbaarheid datum ínwerkíngtreding en compensatie kosten
uítstel Omgevi ngswet".
Preodvies: overnemen.

Motie Leusden: "Geen (duurzaamheids-) doelen bereiken met dwanearbeid of
kinderarbeid"
Preodvies: overnemen.

10b. VNG inzet voor de kabinetsformatie: motie Zoetermeer "Zonder geld geen gemeenten"
Motie Zoetermeer: "Zonder Reld geen gemeenten" (motie en preadvies reeds eerder

o

verspreid) met geactualiseerde toelichting in het preadvies
Preodvies: overnemen.
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Advies: adviezen van bestuur VNG overnemen
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de

de burgemeester,

mr. drs. R.L. Franken

dr. A.J.W. Boelhouwer

Koningin lulianalaan 19,, Postbus
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